
W dniu 9 listopada odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie finałowa gala II edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Dla Dobra Wspólnego. Nagroda ta jest promocją postaw, 
działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma 
honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarzą-
dowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspól-
notę obywatelską. Na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy   
w uroczystej gali uczestniczył Daniel Bisikiewicz wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Trzemeszna. Podczas wspólnego obiadu 
dla uczestników gali Daniel Bisíkiewicz miał zaszczyt siedzieć 
przy stole obok pary prezydenckiej. Podczas obiadu jako absolwent 

trzemeszeńskiego Liceum podziękował prezydentowi za objęcie 
honorowym patronatem 18 czerwca ubiegłego roku IX Jubileuszo-
wego Zjazdu Wychowanków Szkoły organizowanego przez Wiel-
kopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum Liceum im. 
Michała Kosmowskiego w Trzemesznie z okazji 240- rocznicy 
powstania szkoły. Pierwszej Damie Agacie Kornhauser-Dudzie 
przybliżył postacie związane z Trzemesznem, które przez swoje 
dokonania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, takie jak np: mjr Mieczysław Paluch, Jędrzej Moraczewski, 
Marian Langiewicz, Jan Kiliński. Daniel Bisikiewicz zaprosił parę 
prezydencką do odwiedzenia Trzemeszna w 2018 roku.

Mieszkańcom i Sympatykom Trzemeszna.
Zdrowych, spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Trzemeszna

Sławomir Peno
Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

listopad 2017



Zespół Pieśni i Tańca Strzecha w dniu 10 listopada 2017 r. brał udział w obchodach Święta Niepodległości w Zakładzie Poprawczym  
w Trzemesznie. W czasie uroczystego apelu Strzecha zatańczyła tańce narodowe: Polonez i Mazur w strojach z okresu Księstwa Warszaw-
skiego. Jak zwykle zapraszamy młodzież powyżej piętnastego roku życia do grupy starszej naszego zespołu.

Trzemeszeńskie obchody Święta Niepodległości

11 listopada br .w Dniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się trzemeszeńskie uroczystości patriotyczne. O godzinie 11 została 
odprawiona w Bazylice uroczysta Msza święta. Następnie  na cmentarzu parafialnym przedstawiciele władz lokalnych, samorządowcy, 
harcerze delegacje gminnych jednostek złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej.  Trzemeszeński Dom Kultury współpracy z 
Panem Maciejem Adamskim przygotował okolicznościową wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 99 lat oraz wybitnym działaczom 
niepodległościowym związanym z Trzemesznem. 
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W niezwykle uroczystej oprawie 13 par żyjących na terenie gmi-

ny Trzemeszno świętowało w miniony piątek w Restauracji „Cze-
remcha” jubileusz 50- i 51-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wy-
jątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście 
na czele z Burmistrzem Trzemeszna Krzysztofem Derezińskim, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Trzemeszna Sławomirem Peno, 
ks. Artur Bartkowiak oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Elżbietą Peno.

Świętowanie rozpoczęło się odnowieniem ślubnego przyrzecze-
nia przez świętujące pary:

Janinę i Józefa Czarneckich z Trzemeszna
Teresę i Henryka Duszyńskich z Trzemeszna
Genowefę i Zdzisława Grobelskich z Popielewa
Bratumiłę i Edmunda Hanczewskich z Miat
Mariannę i Bolesława Kaczmarków z Zielenia
Lucjanę i Mirosława Kowalskich z Trzemeszna
Teresę i Mikołaja Ostrowskich z Trzemeszna
Eugenię i Stanisława Szczepankiewicz z Kruchowa
Danutę i Eugeniusza Szreder z Trzemeszna
Marię i Włodzimierza Szymańskich z Trzemeszna
Felicję i Zygmunta Kapcińskich z Trzemeszna
Wandę i Bogdana Knast z Ławek
Mirosławę i Syanisława Łukiewskich z Trzemeszna
– Złote gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji 

szczególnie uroczyście, jubileusz za sprawą którego patrzymy na 
Was drodzy jubilaci z podziwem i chylimy przed Wami z szacun-
kiem i pokorą głowy. – podkreślił Krzysztof Dereziński, Burmistrz 
Trzemeszna. – Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście, 
wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo prze-
cież miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem nie niszcze-
niem, zaufaniem nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i 
wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. 

Po czym dodał: 
– Dostojni jubilaci minęło 50 i więcej lat od chwili kiedy połą-

czyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością 
powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo róż-
nych przeciwności losu, przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście.

Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się nawzajem uczu-
ciem i poszanowaniem. Z waszego życia wynika niejedna nauka 
dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Przy-
chodziły na świat z waszych małżeństw dzieci. Usilnie zabiegali-
ście nie tylko o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. 
Uczyliście je otaczającego świata i pierwszych słów. Przywiązania 
do ludzi i zaufania do nich. Gdy dzieci dorosły razem pokazywali-
ście im słowem i własnym przykładem jak żyć, by być człowiekiem 
godnym naśladowania. Spotykacie się drodzy jubilaci na uroczysto-
ściach rodzinnych i przy zwykłych okazjach. Wymieniacie nawza-
jem poglądy, gotowi jesteście na pewno spieszyć sobie z moralnym 
poparciem i pomocą. Jesteście przykładem dobrych rodzin. Dziś z 
pewnością martwicie się o dzieci, o wnuki, jak ułożą sobie życie 
w tej naszej trudnej rzeczywistości. Czy dopisze Wam zdrowie, by 
móc cieszyć się tym, jak rozwijają się następne pokolenia.Możecie 
również z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich 
obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierno-
ści małżeńskiej.

Z rąk pana Burmistrza, który w tym momencie reprezentował 
Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali 
medale za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszyscy Ju-
bilaci zostali obdarowani kwiatami i upominkami ufundowanymi 
przez gminę Trzemeszno. Do życzeń pana Burmistrza dołączyli się 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Sławomir Peno, ks. 
Artur Bartkowiak oraz Zastępca Kierownika USC Elżbieta Peno.  

Uroczystość z wdziękiem i humorem uświetnił występ Zespołu 
Klubu Seniora „Złoty Liść”.

Edyta Kubiak
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W dniu 24.11.2017 w Domu Kultury odbyła się uroczystość Ju-
bileuszowa – 20 lecie działalności klubu seniora „Złoty Liść”. Na 
tę okoliczność przybyli zaproszeni goście Burmistrz Trzemeszna 
Krzysztof Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir 
Peno, którzy wręczyli Jubilatom grawerton oraz kwiaty. Dyrektor 
Domu Kultury wręczył grawerton  dla klubu, a także wyróżnienie 
dla Pani Janiny Kachniarz za pionierski wkład na rzecz rozwoju 
klubu „Złoty Liść”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło delega-
cji z zaprzyjaźnionych klubów i instytucji pozarządowych tj. Klub 
Seniora „Ferajna” z Trzemeszna, Klub Seniora „My Młodzi” z Wit-

kowa, Klub Seniora „Wrzos” z Barcina, Klub Seniora „Powidzanki” 
z Powidza, Klub Seniora „Radość” z Jezior Wielkich, Klub Seniora 
„Złoty wiek” z Łabiszyna, Klub Seniora „Kalina” z Chabska. Klub 
„Diabetyków” z Trzemeszna, „Promyk” oddział w Trzemesznie, 
PZEiR Trzemeszno. Gości powitał opiekun klubu Wiesław Delikta, 
rys historyczny klubu przedstawiła Janina Kachniarz. Po uroczy-
stości otwarcia i powitania goście udali się na poczęstunek i wspól-
ną zabawę. W trakcie uroczystości można było zwiedzać wystawę 
rękodzieła seniorów.

20 lecie działalności Klubu Seniora „Złoty Liść”

W poniedziałek 20 listopada obchodziliśmy w DK Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. Z tej okazji nasze Kluby Seniora „Złoty Liść” 
i „Ferajna” oraz Klub fotograficzny 50+ przygotowały wystawę 
rękodzieła i fotografii otworkowej. Na otwarcie wystawy przybyli 
przedstawiciele władz samorządowych: Krzysztof Dereziński Bur-
mistrz Trzemeszna, Sławomir Peno Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzemeszna, Edyta Kubiak Sekretarz Gminy. Prace plastyczne, rę-
kodzieło oraz przepyszne słodkie wypieki przygotowały: Janina 
Kachniarz, Maria Reszelewska, Jadwiga Walczak, Zofia Polasiak, 

Mirosława Piotrowska, Helena Strzelecka, Sabina Śramska, Hen-
ryka Śniegocka, Lidia Schrama, Seweryna Dobrocka. Czarno białe 
fotografie otworkowe prezentowane na wystawie wykonane zosta-
ły w czasie zajęć fotograficznych w DK. Autorzy: Irena Karczew-
ska, Barbara Antas, Daniela Bodda, Urszula Gawalska, Bogumiła 
Matuszak, Mieczysław Matuszak, Piotr Talaga, Jerzy Karczewski. 
Naszym Seniorom gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i dalszego 
zapału do realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Trzemeszeński Dzień Seniora w Domu Kultury
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Listopad jest miesiącem dość smutnym, ponurym i desz-
czowym. Staraliśmy się jednak wykorzystywać każdą chwilę 
słonecznego dnia na prace porządkowe w ogrodzie, takie jak 
sprzątanie liści czy zabezpieczanie roślin przez zimą. Więk-
szość czasu natomiast spędzaliśmy na zajęciach w naszych pra-
cowniach. Odbyło się też kilka dość dużych imprez i wspólnych 
warsztatów. Na początku miesiąca świętowaliśmy obchody Dnia 
Św. Marcina, na których piekliśmy rogale i wykonywaliśmy 
związane z tematem prace plastyczne. Na koniec oczywiście mu-
sieliśmy sprawdzić czy nasze wypieki się udały, więc mieliśmy 
słodki poczęstunek.

Najhuczniejszym wydarzeniem był jednak VII Turniej Tańca 
Towarzyskiego, na który przyjechali zaproszeni goście. Wszyscy 
uczestnicy rywalizowali w kilku tanecznych kategoriach zarów-
no w parach jak i solo. Widownia była świadkiem wspaniałych  
i oryginalnych pokazów, szalonych kroków i wygibasów. Taniec, 
dobry poczęstunek i przyjaciele – chyba nic więcej nie trzeba do 
świetnej zabawy, więc tę imprezę zaliczamy do udanych. Dodała 
nam ona energii i uśmiechu na cały tydzień.

Odwiedziliśmy też wystawę modelarza Pana Grzegorza Mą-
drego. Opowiedział nam on o swoich modelach, pasji i cieka-
wostkach oraz pokazał nam liczne nagrody. Spotkanie było bar-
dzo pouczające i niezwykle miłe.

Listopad zakończyliśmy zabawą andrzejkową, na którą przy-
szła grupa uczniów gimnazjum. Przygotowali oni dla nas róż-
ne atrakcje i wspólnie bawiliśmy się na zabawie dyskotekowej. 
Nie zabrakło tradycyjnych wróżb, było przy tym dużo emocji  
i śmiechu. Następnego dnia mała grupa Uczestników pojechała 
na zabawę również andrzejkową na zaproszenie naszych przyja-
ciół do Słowikowa.

Teraz musimy trochę przystopować i nastroić się na święta. 
Czeka nas dużo pracy przy wykonywaniu kartek świątecznych, 
dekoracji i stroików. Już przygotowujemy się do występu i spo-
tkań wigilijnych.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy informujeRajd rowerowy „Stowarzyszenia pod Żaglami”
Po raz kolejny z okazji Narodowego Święta Niepodległości Sto-

warzyszenie pod Żaglami zorganizowało rajd rowerowy w ramach 
projektu „Z historią w tle”. Pomimo aury typowo jesiennej i niezbyt 
sprzyjającym prognozom pogody, grupa około 20 cyklistów stawi-
ła się na placu Kosmowskiego w Trzemesznie. Trasa wiodła przez 
miejsca pamięci narodowej, które upamiętniają osoby walczące w 
Powstaniu Wielkopolskim czy biorące czynny udział w walce z 
okupantem hitlerowskim w czasie II Wojny Światowej. 

Uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Trzemesznie, gdzie 
zatrzymali się przed zbiorowym grobem poległych powstańców z 
1848 roku, pomnikiem ofiar najazdu hitlerowskiego oraz przy po-
mniku zbiorowej Mogile Powstańców, którzy polegli 10 kwietnia 
1848 roku. Kolejno grupa cyklistów ruszyła do Kozłowa, gdzie 
zatrzymała się przy pomniku upamiętniającym osobę Wojciecha 
Bąka. Z Kozłowa rajd ruszył do Kruchowa, gdzie znajduje się zbio-
rowa mogiła, w której spoczywa 7 mieszkańców Kruchowa i Gra-
bowa, zamordowanych przez hitlerowców 5 października 1939r. w 
Kociniu. Kolejnym etapem była wieś Niewolno, gdzie uczestnicy 
zatrzymali się przed pomnikiem poświęcony pamięci  19 obrońców 
Niewolna i Trzemeszna rozstrzelanych 10 września 1939r. Ponadto 
zatrzymaliśmy się, aby zapalić znicz  przy obelisku, który jest usy-
tuowany przy placu zabaw a który jest poświęcony pamięci pomor-
dowanych mieszkańców.  Rajd zakończyliśmy przy ciepłej kawie 
i herbacie oraz rogalach świętomarcińskich w świetlicy wiejskiej  
w Niewolnie. Dziękujemy sołtysowi wsi Niewolno za użyczenie 
świetlicy wiejskiej.

Rajd był finansowany ze środków otrzymanych z Gminy Trze-
meszno w ramach zadania publicznego „Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
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„Życie słowem pisane”
17 listopada 2017 r. W kolejnej edycji konkursu recytatorskiego 

„Życie słowem pisane” organizowanego przez Dom Kultury w Trze-
mesznie wzięło udział 92 uczestników. Jury w składzie: Renata Pa-
łucka - przewodniczący, Joanna Lisiecka, Wanda Pankowska, Ma-
rek Wolski oceniało występy uczestników w czterech kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcom gratulowali i nagrody wręczyli: Krzysztof 
Dereziński Burmistrz Trzemeszna, Sławomir Peno Przewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna, Edyta Kubiak Sekretarz Gminy oraz 
Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie.

A oto wyniki konkursu:
Kategoria – szkoły podstawowe – kl. I- III
1. Jagoda Kańczukowska
2. Jan Tarłowski
3. Magdalena Liberkowska
oraz wyróżnienia
- Marta Labuda
- Maja Tarłowska

Kategoria – szkoły podstawowe – kl. IV - VII
1. Marta Majchrzak
2. Zofia Wolaszek
3. Zuzanna Fołda
oraz wyróżnienia
- Remigiusz Sobiech
- Witold Czerniak

Kategoria – gimnazjum
1. Martyna Wekwerth
2. Eryk Chojnacki
3. Paulina Brzewińska
oraz wyróżnienia
- Michalina Łabęcka
- Oliwia Siwińska

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
1. Zuzanna Zielińska
2. Jagoda Napieralska
3. Wanessa Ficer
oraz wyróżnienia
- Wojciech Dyczkowski

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

3 listopada 2017 r. odbył sie w Domu Kultury 
koncert Danuty Mizgalskiej. 
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• 11 listopada, jak co w narodowe święto niepodległości, wzięliśmy 
udział w Mszy Św. za Ojczyznę, a następnie zaciągnęliśmy hono-
rowe warty przy grobach poległych ze szczególnym uwzględnie-
niem Powstańców Wielkopolskich. 

• 14 listopada odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Trze-
meszno za ostatnie dwa lata. Komendantka hm. Stanisława Szy-
mańska podsumowała bieżący czas, poruszane były także kwe-
stie związane ze zbliżającym się 100-leciem harcerstwa na ziemi 
trzemeszeńskiej oraz sierpniowym Zlotem w Gdańsku. Na spo-
tkaniu zostały wręczone stopnie phm. oraz złożone gratulacje dh 
Martynie i Paulinie Kwiatkowskim, dh Ireneuszowi Kasprzykowi. 
W Zjeździe wzięli udział instruktorzy Hufca, a także zaproszeni 
goście – Dariusz Jankowski, Sławomir Peno, Eleonora Mądra oraz 
redaktorzy gazet lokalnych.

• W dniach 17-19 listopada 27 harcerzy z 8 DH ,,Odkrywcy” im. 
Vasco da Gamy w Trzemesznie razem z opiekunkami phm. Mar-
tyną i Pauliną Kwiatkowskimi dzięki uprzejmości p. Dyrektora, 
Jarosława Majewskiego, wzięło udział w biwaku w stylu PRL w 
Gimnazjum w Kruchowie. Oprócz zabaw i gier integracyjnych, 
ważnym elementem były warsztaty z pierwszej pomocy prze-
prowadzone przez ratownika ZHP, byłego drużynowego ,,Od-
krywców”, Jakuba Przybylskiego oraz Darię Skulską. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jak zaradzić w przypadku omdleń, krwotoków, 
złamań, czy wypadku komunikacyjnego. Biwakowe zajęcia zosta-
ły przygotowane przez przybocznych – trop. Michalinę Łabęcką, 
wyw. Bartosza Filipka oraz trop. Julię Wawrzecką i wyw. Igora 
Kawkę.
 Tekst: Paulina Kwiatkowska

• Trwają przygotowania do 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, który odbędzie się 14 stycznia 2017 roku. Wzorem 
lat ubiegłych organizatorem miejsko-gminnego finału jest Ko-
menda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Trzemeszno. Obo-
wiązki Szefa Sztabu przyjęła Komendantka Hufca hm. Stanisława 
Szymańska, a Jej zastępcy phm. Włodzimierz Losik. Aktualnie 
przeprowadzony został nabór członków Sztabu i wolontariuszy 
kwestujących do puszek (łącznie 80 osób). Współorganizatorem 
miejsko-gminnego 26 Finału WOŚP z własnej inicjatywy został 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Dyrektor OSIR-u Ma-
riusz Kowalczyk i przewodnicząca Stowarzyszenia ,,Teraz” Edyta 
Koperska będą kierowali przygotowaniem i przebiegiem części 
rozrywkowej, która odbędzie się 14.01.2018 r. w hali.

Członkom i sympatykom Związku Harcerstwa Polskiego
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego 2018 roku

życzy
Hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP 

Trzemeszno

IV Grand Prix Trzemeszna w biegach 
4 listopada 2017 roku Fundacja Aktywne Trzemeszno zainaugu-

rowała w Gołąbkach  IV Grand Prix Trzemeszna w biegach. Wy-
jątkowo sprzyjająca aura pozwoliła wielu zawodnikom osiągnąć 
bardzo dobre wyniki sportowe. W biegu na 10 km wśród kobiet 
wygrała reprezentantka BOLT Trzemeszno Aneta Bartkowska, 
przed Violettą Mróz i Agnieszką Mielecką. Wśród Panów zwycięz-
cą został Paweł Rezulak z Witkowo Biega przed Tomaszem Szajdą  
i Adamem Pilarskim.

Najbardziej zacięta rywalizacja tym razem rozegrała się w 
kategorii nordic walking, dopiero ostatnie metry zdecydowa-
ły o zwycięstwie. Wśród kobiet wygrała Agnieszka Kędzier-
ska reprezentująca Kijkowe Trzemeszno przed Kamilą Kol-
berg i Małgorzatą Kozakowska. Natomiast Bohdan Stepniak  
z Poznania został zwycięzcą w kategorii mężczyzn przed Łukaszem 
Jóźwiakiem i Tomaszem Szymańskim.

Pełne wyniki biegu i NW na stronie www.aktywnetrzemeszno.
pl. Najbardziej radosną częścią były jak zwykle biegi dziecięce, roz-
grywane na dystansach od 70 m do 1000m. 

Wszystkim zwycięzcom małym i dużym gratulujemy, a wszyst-
kim biegaczom dziękujemy za przybycie. Dziękujemy też wolon-
tariuszkom za konkretną i dobrą współpracę. Terminy następnych 
biegów: II bieg drugi: 09.12.2017, III bieg trzeci: 13.01.2018, IV bieg 
czwarty: 03.02.2018 finał

Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego trybu życia  do 
Gołąbek. PROJEKT  REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ AK-
TYWNE TRZEMESZNO PRZY WSPARCIU MIASTA I GMINY 
TRZEMESZNO.

IV GRAND PRIX 
TRZEMESZNA 

I bieg: 04.11.2017
II bieg: 09.12.2017
III bieg: 13.01.2018
IV bieg: 03.02.2018 finał

TERMINY BIEGÓW:

MIEJSCE: 
OŚRODEK JUTRZENKA 
GOŁABKI K.TRZEMESZNA

DYSTANSE:
bieg główny- 10 km
marsz NW - 5.5 km

Bezpłatne biegi dziecięce 
i młodzieżowe

Projekt realizowany przez Fundację Aktywne Trzemeszno przy wsparciu Miasta i Gminy Trzemeszno 
w ramach projektu IV Grand Prix Trzemeszna w biegach

TRZEMESZNO
#dobry szlak

TRZEMESZNO
#dobry szlak

TRZEMESZNO
#dobry szlak

TRZEMESZNO
#dobry szlak

TRZEMESZNO

TRZEMESZNO
#dobry szlak

więcej info: 
www.aktywnetrzemeszno.pl

fundacja Aktywne Trzemeszno

ZHP informuje
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Wystawa modelarska Pana Grzegorza Mądrego
w Domu Kultury 

W czwartek 16 listopada w Domu Kultury w Trzemesz-
nie odbył się wernisaż wystawy modelarskiej autorstwa Grze-
gorza Mądrego, jednego z najbardziej utytułowanych mo-
delarzy redukcyjnych w Polsce. Zdobywcy  wielu nagród i 
wyróżnień w kraju i za granicą.  Pan G. Mądry ma na swym 
koncie m.in. dwa złote i dwa srebrne medale Mistrzostw  
Polski modeli lotniczych. Cztery złote i dwa srebrne medale z naj-
większej na świecie imprezie modelarskiej w Telford. Pan Grzegorz 
jest dziesięciokrotnym zdobywcą nagrody Grand Prix, za najlepszy 
model całego konkursu. Zdobywca ponad 200 medali, 100 pucharów  
i nagród specjalnych.

  Wernisaż cieszył się ogromną popularnością, podobnie jak wy-
stawa przez cały jej czas trwania. Swoje prace w Trzemesznie Pan 
Grzegorz wystawił po raz pierwszy. Z tej okazji gratulacje złożył 
mu Sławomir Peno przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna 
oraz Mariusz Zieliński dyrektor Domu Kultury. Podczas otwarcia 
wystawy Grzegorz Mądry opowiadał o swojej pasji, podziękował 
też kwiatami żonie za wsparcie i cierpliwość. 

Jak wyjaśnił bohater wystawy modelarstwo redukcyjne polega 
na wiernym odtwarzaniu pierwowzoru danego modelu, co do naj-
mniejszego detalu. Oprócz wspaniałych samolotów wykonanych z 
plastiku na wystawie można było zobaczyć również model autobusu 
przegubowego tak zwanego „ogórka” zrobionego z kartonu. Na wy-
stawie zaprezentowano także puchary i medale.

,,Rodzinny Wieczór z Bajką”
22 listopada 2017r. w Przedszkolu nr 1 im. Chatka Puchatka  od-

był się ,,Rodzinny Wieczór  z Bajką”.  Na spotkaniu tym dzieci z 
wszystkich grup przedszkola wraz z rodzicami, bądź rodzeństwem 
przedstawiły inscenizację wybranego  przez siebie utworu literac-
kiego. Zaangażowanie uczestników konkursu było bardzo duże. 
Świadczyły o tym piękne stroje i rekwizyty.

 Występom przyglądało się jury w składzie: pani Maria Szymań-
ska – dyrektor Przedszkola nr 1,  pani Wanda Pankowska – pra-
cownik Biblioteki Publicznej w Trzemesznie oraz pani Malwina 
Kaźmierczak – przewodnicząca Rady Rodziców. Uczestnicy  za-
prezentowali się wspaniale i swoimi występami zachwycili jury. 
Wszystkie występy zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami 
książkowymi oraz brawami publiczności.

W dniu 16 listopada 2017 roku Gminna Rada Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Trzemesznie wzięła udział w szkoleniu pn.: „For-
malno – prawne zasady funkcjonowania Rad Działalności Pożytku 
Publicznego”. Prowadzącą była Pani Ewa Gałka – Przewodnicząca 
Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, współtwór-
czyni ogólnopolskich standardów Rad Działalności Pożytku, pre-
zes zarządu PISOP. Podczas szkolenia omówione zostały podstawy 
prawne funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego, 
założenia standardów rad oraz możliwości ich wykorzystania w 
Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie, 
praktyka funkcjonowania Rad Pożytku, a także założenia do planu 
pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trze-
mesznie. Na zakończenie szkolenia członkowie GRDPP otrzymali 
imienne zaświadczenia.

SZKOLENIE GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO
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Żywa lekcja historii
11 listopada przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział  w ob-

chodach tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Po 
uroczystej mszy świętej złożyliśmy kwiaty w  Miejscach Pamięci 
Narodowej. Przewodniczący Gminnego Komitetu Pamięci Walk i 
Męczeństwa Dariusz Jankowski przybliżył sylwetki zaangażowa-
nych w różny sposób w walkę o niepodległość osób spoczywających 
i upamiętnionych na trzemeszeńskim cmentarzu.

Wielu z nas w bliskich krewnych i znajomych doszukało się praw-
dziwych bohaterów. Zuchy i harcerze zaciągnęli warty honorowe. 
Szczególnie przejmujące było zakończenie uroczystości przy zbio-
rowej mogile Powstańców Wielkopolskich, gdzie przy dźwiękach 
Hymnu wciągnięto na maszt flagę państwową i odśpiewano Rotę.

Sportowe sukcesy młodzików
Grupa chłopców z rocznika 2010 reprezentująca Szkołę Podsta-

wową nr 1 w Trzemesznie wzięła udział w turnieju piłkarskim or-
ganizowanym m.in. przez Polski Związek Piłki Nożnej „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku 2017/2018”. Nasi mali piłkarze 
wystąpili w eliminacjach powiatowych turnieju w Gnieźnie, gdzie 
rywalizowali z dwoma lokalnymi szkołami podstawowymi. Z oby-
dwu potyczek wyszli zwycięsko i zakwalifikowali się do finału wo-
jewódzkiego, który odbędzie się wiosną 2018 roku! 

Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Igor Średziński, Patryk Olek-
sy, Gabrys Dalewski, Patryk Oleksy, Gabrys Dalewski.

Skład reprezentacji: Jan Wasiłowski, Patryk Oleksy, Alan Janik, 
Szymon Sulicki, Gabryś Michalak, Igor Średziński , Gabryś Dalew-
ski. Opiekun: Grzegorz Witkowski

Akademia z okazji Święta Niepodległości
Dnia 13 listopada 2017r. społeczność uczniowska, dyrekcja szko-

ły i nauczyciele uczestniczyli  w uroczystej akademii, by uczcić 99 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na  spotkanie 
przybyli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miejskiej – pan 
Sławomir Peno, sekretarz gminy – pani Edyta Kubiak, dyrektor 
firmy Paroc Polska – pan Andrzej Malicki, przewodniczący Rady 
Rodziców – pan Dariusz Pawełczak. Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu i wprowadzeniu sztandaru nastąpiła krótka lekcja historii 
przybliżająca czasy, w których Polska walczyła o upragnioną wol-
ność. Nastroje i emocje tamtej epoki zostały przywołane dzięki pa-
triotycznym pieśniom w wykonaniu  szkolnego chóru oraz wersom 
poezji zaprezentowanej przez recytatorów. Podniosła atmosfera 
tego dnia została podkreślona uroczystym ubiorem całej społecz-
ności szkolnej, którego elementem była biało–czerwona kokarda 

narodowa. Po zakończeniu artystycznej części akademii  pan An-
drzej Malicki  - dyrektor firmy Paroc Polska złożył gratulacje dwóm 
uczennicom naszej szkoły – Zuzannie Fołda  z klasy VIId i Agacie 
Hęś z klasy VIa, dla których stypendia  w  programie Stypendia 
św. Mikołaja ufundowała firma Paroc. Program akademii  z okazji 
Święta Niepodległości został również przedstawiony na specjalnym 
występie dla Rodziców i Dziadków młodych artystów.

Corocznym uczestnictwem  naszej szkoły w obchodach  Święta 
Niepodległości dajemy świadectwo  pamięci o tych, którzy oddali 
swe życie dla wolnej Polski, w której żyjemy.

Nasza szkoła bierze udział w programie 
Stypendia Świętego Mikołaja

Program skupia się wokół portalu: www.stypendia.mikolaj.org.
pl Pozwala on na odnalezienie szkoły i przekazanie pieniędzy na 
stypendia w łatwy i bezpieczny sposób.

Portal pozwala śledzić aktualną liczbę stypendystów oraz wyso-
kość sumy na stypendia w każdej szkole.

Obecnie w programie bierze udział ponad 200 szkół z całej Pol-
ski, w których przyznano ponad 600 stypendiów!

Stypendyści są wyłaniani przez komisje stypendialne na podsta-
wie ustalonego przez fundację regulaminu. Stypendia są przekazy-
wane  na konta uczniów. Każdy stypendysta ma obowiązek rozli-
czenia się z przekazanej kwoty.

Zapraszamy do wsparcia Szkoły Podstawowej nr 1
Dotychczas udało nam się pozyskać: 3000 zł, dzięki firmie Paroc 

Polska, którą reprezentuje dyrektor Andrzej Malicki
Zapraszamy do jednorazowego lub regularnego wspierania na-

szych stypendystów!
Dzięki temu lista stypendystów będzie wzrastać.
Wpłaty należy kierować na konto:
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40,   05-500 Piaseczno
Tytułem: Darowizna na stypendia w szkole Szkoła Podstawowa 

nr 1 im Jana Kilińskiego w Trzemesznie
Numer subkonta: 70 1090 0004 9149 0000 0000 04 76

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Aleksander Gumuliński, Julia Kaliniak, Jacek Kierczyński,
Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
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AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
   Dnia 15 listopada 2017 r. cała społeczność szkolna wzięła udział 

w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Program artystyczny ilustrujący trudną drogę Polski do niepodle-
głości przygotowali uczniowie z klas IV – VII: Kinga Juszczyk, An-
tonina Burda, Aleksandra Olejniczak, Wiktoria Rożek, Weronika 
Bojanowska, Amelia Półtorak, Marcelina Firek, Malwina Frelich, 
Wiktoria Nowicka,  Dominika Wegner, Natalia Kaszuba, Patrycja 
Nowak, Kacper Paternoga, Jakub Koperski, Kacper Guzik, Kamil 
Kocierz, Paweł Nowicki, Witold Trzciński, Rafał Walczak, Tymote-
usz Nowakowski  oraz dwoje pierwszoklasistów:  Maja Olejniczak 
i Jan Kicior. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przewod-
niczący Rady Miasta p. Sławomir Peno oraz pani sekretarz Edyta 
Kubiak. 

SUKCES PATRYKA FOJUCIKA W WOJEWÓDZKIM 
KONKURSIE GRY NA FLECIE PODŁUŻNYM

17 listopada 2017 r.  troje uczniów naszej szkoły: Wiktoria Rożek, 
Malwina  Frelich i Patryk Fojucik wzięło udział w Wojewódzkim 
Konkursie gry na flecie podłużnym. Konkurs miał miejsce w Mu-
zeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Uczniowie pięknie zaprezen-
towali przygotowane utwory. Jury  nagrodziło Patryka Wyróżnie-
niem za wykonanie „Kołysanki” J. Bramsa oraz piosenki filmowej 
„My heartwill go on”. Gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  PRAW  DZIECKA
20 listopada 2017 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka. W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole klasy I – 
III wykonały albumy pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. W albumach zostały umieszczone  prace uczniów  ilustru-
jące prawa dzieci. Został również ogłoszony konkurs  na fotogra-
fię z dzieciństwa. Laureatami zostali: I miejsce ex aequo: Zuzanna 
Walczak IV b, Mikołaj Walczak IV b,Dominika Ciborska IV a, II 
miejsce ex aequo: Agnieszka Czarny IV a, Dominik Maćkowiak II, 
III miejsce ex aequo: Nadia Papierska IV b, Michalina Zebel V a, 
Karol Zebel III b. Gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział w 
obchodach  Dnia Praw Dziecka.

PRZEDSTAWIENIA PROFILAKTYCZNE
Dnia 10.11.2017r. w naszej szkole odbyły się przedstawienia 

profilaktyczne zrealizowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Dla 
uczniów klas  I-III wystawiono przedstawienie zatytułowane „Tu 
rządzi kot”,    a dla uczniów klas IV –VII przedstawienie pt. „Kto 
jak nie ja”. Celem przedstawień było przeciwdziałanie przemocy 
i  środkom uzależniającym  oraz zwrócenie uwagi na szacunek do 
drugiego człowieka.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
Dnia 27.11.2017roku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowa-

dzone  przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa, zor-
ganizowane we współpracy z OPS w Trzemesznie. Warsztaty były   
skierowane dla uczniów klasy VI i VII na temat zagrożeń jakie  nio-
są za sobą DOPALACZE. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy 
na temat dopalaczy i ich destrukcyjnego działania na zdrowie fi-
zyczne i psychiczne człowieka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach wyrażając swoje opinie na temat szkodliwości różnych 
substancji  psychoaktywnych. 

„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
W związku z obchodami Światowego Dnia Misia, przypadają-

cego 25 listopada 2017 r., ogłoszono w naszej szkole  świetlicowy  
konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel- MIŚ”.  Laureaci  w kate-
gorii klas I – III: I miejsce ex aequo : Anna Michalak III a, Julia 
Walczak III a, II miejsce ex aequo : Jeremiasz Michalak III a, Filip 
Jankowski II, III miejsce ex aequo : Blanka Mszanecka I, Michał 
Kruczyński III a.

Wyróżnienia: Dominik Urlich I, Dominika Płotalska I, Niko-
la Skrzypczak I, Michał Wędzikowski I, Oskar Konopa I, Amelia 
Soberka I, Julia Borowicz I, Mateusz Knych III a, Oliwia Jankowska 
III a, Martyna Napiątek III a, Kinga Czarnecka III a.

Laureaci w kategorii IV – V: I miejsce  : Wiktoria Brzewińska IV 
b, II miejsce : BrajanBrzewiński IV b,  III miejsce : Oliwia Kraw-
czyk IV b.

Wyróżnienia : Wiktoria Pasek IV b, Jakub Czarnecki V a.
Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za aktywny  

udział w konkursie.

REKORDOWA ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT 
ZE SCHRONISKA  W GNIEŹNIE

To już kolejna akcja wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków zakończona wielkim sukcesem. W ciągu 
kilku dni zbiórki zebraliśmy 126 kilogramów suchej karmy, 58 pu-
szek  pełnowartościowej karmy dla psów i kotów. Ponadto przy-
smaki, mleko, chleb, zabawki dla zwierząt, koce, smycze, kagańce.

W schronisku czekają psy różnych ras, bezdomne, stare, często 
okaleczone, psy potrącone w wypadkach komunikacyjnych, odrzu-
cone przez swoich nieodpowiedzialnych  właścicieli, potraktowane 
też jako znudzona zabawka, nietrafiony prezent dla dzieci.  Wyrzu-
cone z samochodu, czy pozostawione na pastwę losu w lesie, trafiają 
do schroniska i czekają na naszą pomoc, szczególnie teraz kiedy 
zbliża się zima. 

Serdecznie dziękujmy dzieciom, rodzicom i  wszystkim, którzy 
okazali tak wielkie serce.  

REWIA  NA  LODZIE
Dnia 30 listopada br. Grupa uczniów z klas III – VI wyjechała 

do Poznania na Moskiewską Rewię na Lodzie. Młodzi łyżwiarze 
przedstawili widowisko dla dzieci oparte  na motywach baśni H. 
CH. Andersena „Królowa Śniegu”. Widowisko reżyserowała zna-
komita rosyjska mistrzyni  jazdy figurowej na lodzie Olga Kondra-
szowa.

Naszym dzieciom najbardziej podobała się choreografia pełna 
popisów  indywidualnych oraz wspaniałe kostiumy i efekty piro-
techniczne.
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości 

Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patriotycz-
ne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepod-
ległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Dla 
upamiętnienia tej ważnej rocznicy uczniowie Gimnazjum w Trze-
mesznie przygotowali wiele atrakcji .

Pierwszą z nich była przygotowana przez uczniów samorządu – 
kawiarenka szkolna, w której można było zakupić pyszny bigos. 
Znajdowała się ona w tylnej części świetlicy. Były tam również sto-
ły, przy których mogliśmy spokojnie usiąść i zjeść ciepły posiłek.  
Oczywiście, tak jak to bywa od wielu lat w naszym gimnazjum, 
uczniowie ubrali się odświętnie a na ubraniach nie zabrakło szcze-
gólnie ważnych – kotylionów lub innych symboli narodowych.  Ko-
rytarze oraz sale były przystrojone w piękne biało – czerwone bar-
wy. W szkole panowała przyjemna atmosfera, a na twarzy uczniów 
widniały uśmiechy.

Kolejnym wydarzeniem, które wzruszyło wielu z nas, był apel 
szkolny. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patrio-
tycznych oraz informacji historycznych, przekazanych  młodszym 
kolegom i koleżankom. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli ten 
montaż słowno- muzyczny  przygotowany przez recytatorów i 
członków chóru „Kantata” pod kierunkiem pań M. Paczkowskiej 
i K. Wesołowskiej. Na twarzach widzów nieprzerwanie dostrzec 
można było zainteresowanie treścią. Dzięki takiej lekcji patrioty-
zmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że war-
to również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się 
rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków naj-
piękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

Dzień z Językiem Polskim
W tym roku już  po raz trzeci w naszej szkole odbył się Dzień z 

Językiem Polskim. Zabawa i nauka jednocześnie, polegały na tym, 
iż tydzień wcześniej uczniowie musieli  wykonać plakaty, ilustracje, 
kartki i obrazki z informacjami dotyczącymi lektur szkolnych, po-
prawności językowej, frazeologizmów i przysłów z życia codzien-
nego, pochodzenia oraz ciekawostek o języku polskim, a także róż-
nych łamańców językowych. 

16 listopada na ścianach naszej szkoły znalazły się piękne i ko-
lorowe prace zrobione przez uczniów z poszczególnych klas gim-
nazjalnych. Zadaniem pozostałych gimnazjalistów było zapoznanie 

się z ich treścią do poniedziałku. We wtorek 21 listopada,  lekcje 
języka polskiego, na podstawie przygotowanych przez uczniów ma-
teriałów, przygotowali w formie konkursów ( krzyżówek, quizów, 
kalamburów) i przeprowadzili nasi nauczyciele poloniści. Gimna-
zjaliści w każdej z klas zostali podzieleni na grupy. Uczniowie  z 
grup, które wypadły najlepiej,  otrzymali oceny celujące. 

Ten dzień pokazał nam uczniom, jak bardzo należy zwracać uwa-
gę na poprawność językową, ponieważ w czasach krótkich komu-
nikatów w formie sms-ów oraz komentarzy na portalach społecz-
nościowych zapominamy nie tylko o bogatym zasobie leksykalnym 
języka polskiego, ale również o poprawnych formach gramatycz-
nych.

Kto zna najlepiej mitologię?
14 listopada  odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 
zorganizowana przez firmę „Olimpus” w Warszawie. W zmaganiach 
z wiedzą na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu 
wzięło udział 19. uczniów: Michalina Łabęcka, Oliwia Siwińska, 
Nikodem Bielaś, Leon Ciesielski z 2b, Eryk Chojnacki, Dominika 
Derezińska, Oktawia Giza, Mikołaj Wisniewski z 2c, Patrycja 
Bagińska, Julia Stablewska, Kamil Skrzypczak, Zuzanna Kuś, 
Katarzyna Naskręt z 3b, Gabriela Nijak z 3c, Zuzanna Lukstaedt, 
Zuzanna Basińska, Natalia Nowak, Martyna Wekwerth z 
3d, Jan Adamski z 3e. Wyniki konkursu będą ogłoszone  
w styczniu 2018 r. 

Stypendia dla najlepszych
Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości były również 

doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych gimnazjalistów. Na 
zakończenie apelu  związanego ze świętem 11 listopada pan dyrek-
tor – Sławomir Kupś wręczył  uczniom, którzy osiągnęli bardzo wy-
sokie wyniki w nauce, stypendia. Otrzymali je:

Edyta Bednarek i Jagna Jatczak  z klasy 3D – za najwyższą śred-
nią w szkole, Zuzanna Kuś z klasy 3 B i Mikołaj Wiśniewski z klasy 
2 C - za najwyższą średnią z przedmiotów matematyczno- przyrod-
niczych, 

Eryk Chojnacki z klasy 2C – za najwyższą średnią z przedmiotów 
humanistycznych.

Andrzejkowo
W piątek 24 listopada  od 16.30 do 19.00 odbyła się tradycyjnie 

dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniow-
ski. To piątkowe  popołudnie postanowiła tym razem wspólnie 
spędzić niezbyt liczna grupa uczniów. Z zaproszenia na imprezę 
chętnie skorzystali uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej 
nr 2 wraz z wychowawcami. Wszyscy bawili się doskonale w rytm 
nowych i nieco starszych znanych przebojów. Obsługą muzyczną 
dyskoteki zajął się uczeń klasy 3 B Paweł Pluta.                                                                                  

Na czas andrzejkowej imprezy członkowie samorządu oraz harce-
rze uruchomili mini bar „U Andrzeja”, w którym można było kupić 
zimne napoje oraz pyszne babeczki i domowe wypieki.

Natomiast w czwartek 30 listopada odbywały się „PRZERWY Z 
ANDRZEJEM”. Świetlica szkolna wraz z harcerzami z 10 WDH 
„Polanie” i członkami Samorządu Uczniowskiego zorganizowała 
wróżby andrzejkowe dla społeczności szkolnej. Zarówno gimnazja-
liści jak i goście z ZSOiZ oraz SP 2 podczas czterech pierwszych 
przerw mogli, zgodnie ze staropolską tradycją, poznać swoją przy-
szłość. Wróżono z kart, kości, nie zabrakło numerologii, klasycz-
nych wróżb z imieniem przyszłej sympatii ukrytym za serduszkiem 
czy też przepowiedni z kolorów. W andrzejkowy nastrój wprowa-
dzały stroje wróżbitów, świece, wystrój świetlicy a także muzyka, 
specjalnie dobrana na tę okoliczność.

Redakcja numeru: O.Kostka 2 B, opiekun I. Łaniecka –v. Gier-
schewski
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13 listopada ruszyła kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
– największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną 
postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. W akcję zaan-
gażowanych jest 160 krajów, w których odbywają się tysiące bezpłatnych szkoleń, 
wykładów i debat.

Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na 
całym świecie do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania 
kompetencji i sieci kontaktów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa 
wyjątkowa, bo gromadząca instytucje publiczne  i pozarządowe, firmy, szkoły i 
uczelnie działające wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Do grona Partnerów ŚTP w Wielkopolsce dołączyło wiele firm i instytucji, w tym 
wzorem lat ubiegłych Fundacja Aktywne Trzemeszno, która wraz z Gnieźnieńskim 
Punktem Wspierania Biznesu, Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Euro-
pejskich oraz Gnieźnieńskim Młodzieżowym Centrum Kariery przygotowała dwa 
spotkania pt. Biznes dla Młodych. Wydarzenie, które miało miejsce 14 listopada 
2017 roku w auli trzemeszeńskiego ZSOiZ  adresowane było do uczniów klas za-
wodowych, technicznych oraz ogólnokształcących. W ramach spotkania odbyły się 
3 bloki tematyczne: Przedsiębiorczość, Fundusze Unijne dla Młodych, Doradztwo 
zawodowe.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowanie nie tylko wśród młodzieży, po-
dobne projekty będą kontynuowane w następnych edycjach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości.

Stanisław Kaszyński
Publicysta, prozaik, kulturoznawca urodzony 24 sierpnia 1935 w Ciechrzu. Szkołę Podstawową ukończył w Koło-
dziejewie, a Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debiutował w „Gazecie 
Pomorskiej” w 1958 roku, a jego liczne artykuły i reportaże drukowano w ponad trzydziestu pismach w kraju i za 
granicą. Autor książek „W barwach Pogoni” (1983), „Gopło nad Sekwaną” (1984), „Nieznanym śladem Gombrowi-
cza” (1991) „Z Mogilna do Paryża” (1994, 1997), „Mogilnianie w kulturze Śląska w XIX i XX wieku” (1995) i „Raj” 
(1997), a także publikacji w edycjach zbiorowych m.in. w cyklu ZLP „Proza, proza, proza”. Długoletni współpracow-
nik „Gazety Pomorskiej” oraz pism lokalnych. Sekretarz redakcji krakowskiego czasopisma „Suplement”. Inicjator  
i współorganizator od 1992 roku „Krakowskich prezentacji” na Kujawach. Członek Związku Literatów Polskich.

Latałem z prezydentem 
Kulisy dziennikarskiej podróży
po świecie na pokładzie TU 154 M
DOM KULTURY W TRZEMESZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE 
Z PANEM STANISŁAWEM KASZYŃSKIM
12 STYCZNIA 2018 R. GODZINA 18 
- SALA DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE

„CAFFE KULTURA”
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